
J275 HA är en unik och innovativ pollare bestående av en 
metallcylinder som är extremt motståndskraftig mot såväl yttre 
påverkan som väder och vind. För öppet läge sänks pollaren 
ned i monteringsbrunnen under vägytan och tillåter på så vis 
fordonspassage. Pollaren är kolvstyrd och höjs eller sänks på 
kommando, eller genom styrning via tidsinställd timer, för att 
på så vis förhindra obehörig trafik och otillåten parkering. Ett 
modernt och intelligent alternativ till fasta eller manuella hinder 
vid infarter och särskilda zoner i stadsmiljö.

Den intelligenta styrautomatiken, som levereras i en plastkaps-
ling, kan styra upp till fyra stycken pollare. Vid behov kan pollare 
även levereras i fast utförande, en ekonomiskt fördelaktig 
lösning för infarter och områden där öppningsbehov endast 
gäller delar av området.

Passagekontroll

Experts in perimeter protection

• J275 HA är en hydraulisk pollare med 
estetiskt tilltalande utseende. Den 
automatiska höj- och sänkbara pollaren 
aktiveras genom kommando från 
behöriga alternativt genom tidsinställd 
timer, ett lämpligt alternativ för  
frekvent passage.

Trafikpollare J275 HA
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Tekniska specifikationer

Tillgängliga utföranden
• Standardutförande: Lackerat stål
• Specialutförande: Rostfritt stål AISI 316

J275/600 HA J275/800 HA

Drivenhet: Hydraulisk Hydraulisk

Pollare, höjd: 600 mm 800 mm

Pollare, ø: 275 mm 275 mm

Pollare, material, lackerat utförande: Steel FE360 Steel FE360

Pollare, material, rostfritt utförande: AISI 316 AISI 316

Pollare, godstjocklek: 7 mm 7 mm

Pollare, ytbehandling: Pulverlackerad, mörkgrå RAL 7021

Pollare, kåpa, ytbehandling: Aluminium RAL 9006

Upphöjningstid/stängning: ca: 5 sek. ca: 7 sek.

Nedsänkningstid/öppning (standard): ca: 2,8 sek. ca: 3,5 sek.

Hydraulenhet: Matningsspänning 230 Vac + 6% - 10%, -50%

Effektförbrukning: 220 W 220 W

Skyddsklass: IP 67 IP 67

Användningsfrekvens: Kontinuerlig Kontinuerlig

Reflextejp: Standard höjd 55 mm

Nödfrikoppling*: Möjlig genom mekanisk brytning av hydraulkretsen

Motståndsskydd: 38 kJ (lackerat utförande) - 67 kJ (rostfritt utförande)

Inbrottsskydd: 128 kJ (lackerat utförande) - 207 kJ (rostfritt utförande)

Mått komplett enhet: 560x560x950 mm 560x560x1220 mm

Förslag på kablage: FG70R-0,6/1Kv-16G-1,5 (ingår ej)

Max. kabellängd: 50 m 50 m

Temperaturområde: -15 / +55ºC (ned till -25ºC med värmeeleement JH 275)

* Möjligt genom manuell frikoppling

Tillval
• Andra RAL-färger mot förfrågan 
• Värmeelement JH 275 (för utökning till skandinaviskt klimat)
• Lock för monteringsbrunn JC 275 
• Styrkort JE 275 (max. 4 pollare)
• Pollarcylinder JP 275/600  
• Pollarcylinder JP 275/800
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